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TEISINIS PAGRINDAS

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas.
2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009
dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo
Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl
Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį
Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 2015/759 (OL 2015 L 123, p. 90).
2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 437/2003 dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro
transportu (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 223), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109).
2003 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1358/2003, įgyvendinantis
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 437/2003 dėl statistikos
ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu ir iš dalies keičiantis
jo I ir II priedus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 355), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentu
(EB) Nr. 158/2007 (OL 2007 L 49, p. 9).

STATISTINIO TYRIMO Ištisinis statistinis tyrimas.
RŪŠIS, APIMTIS IR
Statistinę ataskaitą pildo Lietuvos oro bendrovės.
TIKSLAS
Tiriamasis laikotarpis – mėnuo.

Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie keleivių
ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais apimtį.
STATISTINĖS
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
INFORMACIJOS
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad juridiniai
DUOMENŲ PATEIKIMO asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos
PAREIGA
darbų programai įgyvendinti.
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
DUOMENŲ
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai
KONFIDENCIALUMAS galima identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti

pirminiai statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta
tvarka.“
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO TVARKOS
PAŽEIDIMAS

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis:
„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už
oficialiosios statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo
ir kitų su statistika susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus.“
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PAAIŠKINIMAI KELEIVIŲ IR KROVINIŲ VEŽIMO LIETUVOS ORO BENDROVIŲ
ORLAIVIAIS STATISTINEI ATASKAITAI TO-01 (MĖNESINEI) PILDYTI
1. Keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais statistinės ataskaitos TO-01
(mėnesinės) (toliau – ataskaita) 1 skiltyje pateikiama operatyvi mėnesio informacija.
2. Ataskaitos 2 skiltyje pateikiama ikiataskaitinio mėnesio informacija, jei ikiataskaitinio mėnesio
duomenys keitėsi.
3. Ataskaitoje pateikiami duomenys apie komercinį keleivių, krovinių ir pašto vežimą visomis
susisiekimo rūšimis nuosavais oro bendrovės orlaiviais arba ilgalaikės nuomos teisėmis eksploatuojamais
orlaiviais:
3.1. 100 eilutė. Vežtų keleivių skaičius gaunamas suskaičiavus kiekvieną konkrečiu skrydžiu (vienas
skrydžio numeris) skridusį keleivį tik vieną kartą. Jeigu skrydis susideda iš vietinio ir tarptautinio skrydžio
etapų, keleivių skaičius skaičiuojamas vieną kartą, neatsižvelgiant į skrydžio etapų skaičių:
3.2. 110 eilutė. Vietinis skrydis – etapas, kurio pakilimo ir nusileidimo orlaivio punktai yra šalies
ribose.
3.3. 120 eilutė. Tarptautinio susisiekimo skrydžiais vežtų keleivių skaičių sudaro: keleiviai, išvykę
už šalies ribų; keleiviai, atvykę į šalies oro uostus iš užsienio; keleiviai, vežti už šalies ribų tarp užsienio oro
uostų.
3.4. 130 eilutė. Reguliarus vežimas – vežimas už mokestį, kai vežama reguliariaisiais skrydžiais
pagal tvarkaraštį arba tokiais reguliariais ar gana dažnais skrydžiais, kuriuos galima atitinkamai sisteminti ir
į kuriuos asmenys individualiai gali nusipirkti vietas tiesiai iš oro bendrovės ar iš jų agentūrų. Prie šių
skrydžių priskiriami ir papildomi skrydžiai, jeigu jie buvo atliekami dėl to, kad buvo perpildyti reguliarieji
skrydžiai.
3.5. 140 eilutė. Nereguliarus vežimas – vežimas užsakomaisiais ir specialiaisiais skrydžiais, išskyrus
tuos, kurie nurodomi eilutėje „reguliarus vežimas“, t. y. skrydžiai, atliekami už mokestį nereguliariai, taip
pat tušti ir su jais susiję skrydžiai, turistinių maršrutų skrydžiai, neįtraukti į reguliarius vežimus.
3.6. 150 eilutė. Vežtų krovinių ir pašto tonų skaičius gaunamas kiekvieną konkrečiu skrydžiu
(vienas skrydžio numeris) vežtą krovinio toną įskaičiuojant tik vieną kartą. Jeigu skrydis susideda iš vietinio
ir tarptautinio skrydžio etapų, vežtų krovinių tonų pagal atskirus nurodyto skrydžio etapus pakartotinai
skaičiuoti nereikia.
3.7. 160 eilutė. Keleivių vežimo apyvarta apskaičiuojama kiekviename skrydžio etape vežtų keleivių
skaičių dauginant iš nuvežto atstumo ir sudedant etapų rezultatus. Gautas skaičius rodo, kiek kilometrų buvo
vežti visi keleiviai.
3.8. 170 eilutė. Krovinių ir pašto vežimo apyvarta apskaičiuojama kiekviename skrydžio etape vežtų
krovinių ir pašto tonų skaičių dauginant iš nuvežto atstumo ir sudedant etapų rezultatus. Gautas skaičius
rodo, kiek kilometrų buvo vežti visi kroviniai ir paštas.

